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Tutkielman tavoitteena oli kilpailija-analyysin laatiminen Yritys Y:lle (nimi muutettu). 

Kilpailija-analyysissä pyrittiin selvittämään Yritys Y:n kilpailukentän nykyiset sekä 

potentiaaliset kilpailijat ja analysoimaan niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Analyysi 

toteutettiin ainoastaan ilmaisen, julkisen informaation perusteella. 

 

Tutkielma on jaettu kahteen osaan, teoria- ja empiiriseen osaan. Teoriaosassa tarkastellaan 

kilpailija-analyysin teoriaa sekä kilpailuetua ja sen syntyä neljän eri taloustieteellisen 

paradigman perusteella. Tutkielman toisessa osassa on empiirinen osuus tehdystä kilpailija-

analyysistä, avainkilpailijoiden läpikäynti ja arviointi sekä lopuksi havaitut tutkimustulokset 

ja johtopäätökset tuloksista.  

 

Kilpailija-analyysissä valittiin tarkastelun kohteeksi yhteensä 12 kilpailijaa, joista kahdeksan 

nykyistä, alalla olevaa sekä neljä potentiaalista, uhkaavaa kilpailijaa. Nämä yritykset olivat 

suomalaisia, ohjelmisto- ja tietotekniikka-alan firmoja: Acute Finland Oy, Avain 

Technologies Oy, Commit Oy, Mawell Oy, Medi-IT Oy, Medici Data Oy, Mediconsult Oy, 

Medixine Oy, Seasam House Oy, SofTieto Oy, Sybase Finland Oy sekä TietoEnator Oyj. 

Analyysin johtopäätöksinä voidaan mainita, ettei yksikään kilpailijoista ole vaaraton vaan 

kaikki ovat varteenotettavia kilpailijoita, joiden toimintaa Yritys Y:n olisi syytä tarkkailla. 
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1  JOHDANTO 
 

1.1  Tutkielman aihepiiri ja taustaa 
 

Nykyään eläminen informaatioaikakaudella ja tietoyhteiskunnassa on jo arkipäivää. 

Yrityksille tämä kuitenkin tarjoaa paljon haasteita. Globalisaation leviäminen sekä nopeiden 

muutosten aiheuttama epävarmuus ovat kiristäneet kilpailua entisestään uudessa taloudessa. 

Myös informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) on kasvattanut tuottavuutta, mutta 

samalla myös lisännyt kilpailua asettamalla yritykset samalle lähtöviivalle. Näin 

informaatioaikakaudella tiedosta on tullut yhä tärkeämpi osa yrityksen johtamis- ja 

kilpailustrategiaa, koska tieto nähdään myös yritysten kilpailuedun lähteenä. Säilyäkseen 

hengissä yritysten on ennakoitava kilpailutilannetta ja näin ollen kerättävä tietoa myös 

kilpailijoistaan ja heidän aikeistaan. Kilpailija-analyysi on paljon käytetty työkalu tällaiseen 

tärkeään, strategiseen päätöksentekoon.  

 

Tämän empiirisen, laadullisen tutkielman aiheena on kilpailija-analyysin laatiminen Yritys 

Y:lle. Kilpailija-analyysissä pyritään selvittämään eteläkarjalaisen Yritys Y:n nykyiset sekä 

potentiaaliset kilpailijat ja analysoimaan niiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä 

uhat ja vaikutukset suhteessa Yritys Y:n kehitteillä olevaan tuotteeseen X. Kilpailija-analyysi 

toteutetaan keräämällä julkista, saatavilla olevaa tietoa muun muassa sähköisistä medioista 

sekä tietokannoista. Kilpailijoiden analyysi perustuu ainoastaan julkiseen tietoon, koska 

Yritys Y halusi, että kilpailijat eivät saisi tietää käynnissä olevasta projektista. Myöskään 

asiakkailta, joka olisi tärkein tietolähde, ei ollut mahdollista kysellä mitään. 

Toimeksiantajayrityksen nimi on muutettu. 

 

     

 

1.2  Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma on jaettu kahteen pääosaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan teorian ja 

aikaisempien tutkimuksien kannalta mitä kilpailuetu on, mistä se kehittyy sekä miten se eroaa 

neljän eri taloustieteellisten teoriaparadigmojen (kilpailuvoimat, strategia/peliteoria, 

resurssiperustainen ja dynaamisten kyvykkyyksien teoria) välillä. Samassa osassa 
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perehdytään myös  kilpailija-analyysin teoriaan sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkielman 

toisessa osassa on empiirinen osuus tehdystä kilpailija-analyysistä, avainkilpailijoiden 

läpikäynti ja arviointi sekä lopuksi havaitut tutkimustulokset ja johtopäätökset tuloksista.   

 

 

1.3  Toimeksiantajayrityksen esittely 

 

Yritys Y on eteläkarjalainen vuonna 2002 perustettu ohjelmistoalan pk-yritys, joka tarjoaa 

kokonaisvaltaisia IT -ratkaisuja. Yritys Y suunnittelee, myy ja ylläpitää yritysten ja yhteisöjen 

tarpeisiin räätälöityjä tulostus- ja tietojärjestelmiä. Yritys tarjoaa myös muun muassa ATK-

konsultointia sekä ATK-palveluita. Yrityksen nimi on muutettu. 
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2  AIKAISEMPI KIRJALLISUUS 

 

Kilpailuedusta ja kilpailija-analyysistä on kirjoitettu runsaasti materiaalia varsinkin 1980- ja 

90-luvulla. Nämä vuosikymmenet erityisesti tuntuivat olevan kilpailuetuun ja kilpailijoiden 

analysointiin pohjautuvan ajattelun kulta-aikaa. Valtaosa tutkimuspapereista on 

ulkomaalaisia, mutta on joukossa myös muutamia suomalaisia tutkimuksia, jotka tarkastelevat 

erityisesti kilpailijatiedon hallintaa sekä kilpailijaseurantaa. 

 

Kilpailustrategiakirjallisuuden uranuurtaja Porter (1980, 1985) on tutkinut paljon erityisesti 

toimialojen rakenteen analyysiä sekä kilpailijoiden määrittelyä. Hänen kilpailustrategiaa 

tutkiva työnsä inspiroi erityisesti 1980-luvulla ja sai aikaan suuren määrän empiirisiä 

tutkimuksia kilpailuedun lähteistä. 

 

Kilpailuetua ja yrityksen resurssiperustaa on tutkinut muun muassa Barney (1991). Hän 

esitteli tutkimuspaperissaan V.R.I.N -attribuuttien käsitteen, jotka yhdistyessään yrityksen 

resursseihin tuovat strategista kilpailuetua yritykselle.  

 

Myös Powell (1992) on tutkinut kilpailuetua, mutta hiukan eri näkökulmasta kuin 

aikaisemmat tutkimukset. Hän testasi empiirisessä tutkimuksessaan, onko organisaation 

ryhmittymisellä (vrt. engl. alignment) vaikutusta kilpailuetuun. Yleensä kilpailuedun 

tutkimuksessa ei huomioida organisaation sisäisiä attribuutteja eikä toisaalta ryhmittymiseen 

kohdentuvassa tutkimuksessa oteta huomioon kilpailustrategioita. Powellin saamat positiiviset 

tulokset osoittivat, että organisaation ryhmittymisellä on positiivista vaikutusta kilpailuetuun.  

 

Zajac & Bazerman (1991) esittelivät tutkimuksessaan kilpailija-analyysin päätöksenteon 

”sokeiden pisteiden” idean (vrt. engl. blind spot) ja havainnoivat likinäköisen johtamistavan 

aiheuttamien sokeiden pisteiden seuraamuksia, joista voidaan mainita  muun muassa 

toimialan ylikapasiteetti.  

 

Chen (1996) puolestaan perehtyi tutkimuspaperissaan markkinoiden yhdenmukaisuuden 

käsitteeseen (vrt. engl. market commonality) sekä resurssien samankaltaisuuteen 

määriteltäessä kilpailun voimakkuutta kilpailija-analyysiä varten.  Hiukan myöhemmin 

Bergen & Peteraf (2002) kehittivät edelleen Chenin mallia omiin tarpeisiinsa ja laajensivat 
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markkinoiden yhdenmukaisuuden käsitettä kilpailijoiden identifiointia sekä kilpailija-

analyysin suorittamista varten. 

 

Kilpailijoiden identifiointia on tutkinut myös Fahey (2002). Hän esitteli artikkelissaan 

”keksittyjen” kilpailijoiden käsitteen (vrt. engl. invented competitors). Käsite tarkoittaa, että 

yrityksen kilpailijoita määritellessään kannattaa myös miettiä mahdollisia tulevaisuudessa 

markkinoille suuntaavia yrityksiä ja tuotteita, joita ei vielä edes ole olemassa.  

 

Myös Bloodgood & Bayerschmidt (2002) ovat tutkineet kilpailija-analyysin osalta 

samankaltaisuuden käsitettä ja sitä, miten johtajat tekevät vertailuja oman yrityksen ja 

kilpailijan välillä. He tutkivat empiirisesti, vaikuttaako kilpailevan yrityksen samankaltaisuus 

toisen yrityksen päätöksentekoon. Tutkimuksen kohteena oli 221 yhdysvaltalaisen tehtaan 

johtajat. Haastatteluiden tuloksina Bloodgood & Bayerschmidt raportoivat, että vain 59 % 

otoksen yrityksistä osasivat sanoa kuinka samanlaisia tai eroavia kilpailevat yritykset ovat. 

Mielenkiintoista on myös, että 31 % oli epävarma yritysten samankaltaisuuksista sekä 

eroavaisuuksista. Tästä voidaan päätellä, että yllättävän suurella joukolla yrityksiä ei ollut 

tarvittavaa, elintärkeää tietoa kilpailijoiden ominaisuuksista. Tosin yleistyksiä ei testitulosten 

perusteella voi tehdä, koska kyseessä oli suhteellisen kapea otos.  

 

Ghoshal & Westney (1991) tutkivat yrityksen kilpailija-analyysijärjestelmien organisointia ja 

niissä havaittuja ongelmia. Heidän tutkimuksensa kohteena oli vuonna 1986 kolme maailman 

suurinta ylikansallista yhtiötä: General Motors, Eastman Kodak ja British Petroleum. 

Tutkimustulokset osoittivat muun muassa, että suurimmaksi ongelmaksi toimeksiantajien 

keskuudessa miellettiin kilpailija-analyysin relevanttien tulosten puute kun taas analyysin 

tekijöiden keskuudessa tehokkaan kilpailija-analyysin suurimmaksi esteeksi mainittiin 

johtamiskulttuuri.  

 

Kilpailijatietoa on tutkittu myös Suomessa. Pirttilä (1997) tutki väitöskirjassaan 

kilpailijatietoa ja sen hallintaa eräässä suuressa suomalaisessa metsäteollisuusyrityksessä. 

Tämän Suomessa varsin vähän tutkitun aiheen keskeisimmät tulokset olivat muun muassa, 

että johtajat ja asiantuntijat eivät määrittele kilpailijoitaan systemaattisella ja analyyttisella 

tavalla esimerkiksi porterilaisittain, vaan jakavat kilpailijat kognitiivisiin luokkiin ja 

keskittyvät yrityksiin joiden resurssit ja tavoitteet ovat samankaltaiset. Huomionarvoista on 

myös, että tutkimuksen mukaan johtajat ja asiantuntijat eivät ottaneet korvaavien tuotteiden 
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valmistajia huomioon määritellessään yrityksen kilpailijoita. Lisäksi Pirttilä havaitsi 

tutkimuksessaan, että organisaation sisällä työntekijät jakavat auliisti heidän havaintojaan 

kilpailijoista sekä kilpailullisesta ympäristöstä, mikä nähtiin positiivisena vaikuttimena. Myös 

tämän empiirisen tutkimuksen mukaan kilpailu nähtiin yrityksessä vaihtoehtoisesti 

vihamielisenä tai yhteistoiminnallisena pelinä tuotteista ja markkinoista. Toisaalta kilpailu 

voitiin myös nähdä kamppailuna resursseista.  
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3  TEORIAA 

3.1  Kilpailuetu 

 

Kilpailuetu määritellään yleisesti siten, että yrityksellä sanotaan olevan kilpailuetu muihin 

yrityksiin nähden, jos yrityksen saavuttamat tuotot ylittävät alan keskimääräiset tuotot.  

 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin eri taloustieteellisten teoriaparadigmojen näkökulmasta 

mitä kilpailuetu niissä tarkoittaa sekä miten kilpailuetu syntyy. 

 

3.1.1  Kilpailuvoimien teoriaparadigma 

 

Porterilainen kilpailuvoimien paradigma korostaa toimialojen rakennetekijöiden sekä 

kilpailija-analyysin tärkeyttä. Tarkastelun kohteena ovat toimiala, yritykset sekä tuotteet. 

Lisäksi perusoletuksena paradigmassa on, että päättäjät toimivat rationaalisesti ja että 

toimialan rakenteen rooli on eksogeeninen eli ulkoapäin tuleva. (Teece et al. 1997). 

Lähtökohtana on myös, että yritykset jotka toimivat samalla toimialalla ovat kilpailijoita 

keskenään (Chen, 1996).  

 

Kilpailuvoimien paradigmassa viisi kilpailuvoimaa - potentiaalisten kilpailijoiden uhka, 

korvaavien tuotteiden uhka, ostajien neuvotteluvoima, tuottajien neuvotteluvoima sekä 

kilpailu alalla olevien kesken - vaikuttavat toimialan tuottoihin ja siihen, onko alalla 

saavutettavissa monopolituottoja (ks. Kuvio 1). Lähestymistapa auttaa yrityksiä löytämään 

ideaalin kilpailuaseman, jossa se voi parhaiten puolustautua kilpailuvoimia vastaan tai hyötyä 

niistä. (Porter, 1980 s. 4). 
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   Kuvio 1. Porterin viisi kilpailuvoimaa 

 

 

Paradigmassa kilpailuedun perimmäisenä lähtökohtana on arvo, jonka yritys tuottaa 

asiakkailleen. Yritys voi saavuttaa kilpailuedun kolmen perusstrategian avulla: joko 

kustannusjohtajuudella, tuotedifferoinnilla eli erilaistamisella tai fokusoimalla. Fokusointi 

tarkoittaa, että valitaan toimialalta hyvin kapea segmentti kilpailukentäksi. Saavutetun 

kilpailuedun ylläpitäminen vaatii yritykseltä jatkuvaa asemointia sellaiseen markkina-

asemaan, jossa oma monopolivoima säilyy ja kilpailijoiden neuvotteluvoima heikkenee tai 

eliminoituu kokonaan. Näin ollen myös kilpailukentän eli toimialueen valinta ja yrityksen 

asemointi vaikuttavat ratkaisevasti kilpailuetuun, jolloin kilpailija-analyysi nousee tämän 

strategisen päätöksenteon tärkeäksi apuvälineeksi.  (Porter, 1985). 

 

Kilpailuvoimien paradigmassa Porterin arvoketju auttaa ymmärtämään yrityksen kilpailuetua. 

Arvoketju jakaa yrityksen sen strategisesti merkittäviin toimintoihin ja kilpailuetu syntyy, kun 

yritys suorittaa nämä toiminnot pienemmin kustannuksin tai paremmin kuin kilpailijansa. (ks. 

alla oleva Kuvio 2) (Porter, 1985 s. 51). 
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   Kuvio 2. Porterin arvoketju (mukaillen) 

 

 

3.1.2  Strategia/peliteoriaparadigma 

 

Strategialähtöisen paradigman juuret ovat peliteoriassa. Tämä paradigma korostaa 

strategiainteraktioiden merkitystä kilpailuedun saavuttamisessa. Tarkastelun kohteena tässä 

paradigmassa ovat yritykset sekä tuotteet. Lähtöoletuksena on, että päättäjät toimivat 

hyperrationaalisesti ja että toimialan rakenteen rooli on endogeeninen eli sisältä päin 

vaikuttava. Lähtökohtana on kuten myös kilpailuvoimien paradigmassa, että toimialalla on 

mahdollista saavuttaa monopolituottoja. (Teece et al. 1997). 

 

Strategiaparadigmassa kilpailuetu perustuu siihen strategiavuorovaikutukseen 

kilpailutilanteessa, kuinka yritys pystyy manipuloimaan markkinaympäristöään 

saavuttaakseen tuottoja (Teece et al. 1997). Kuten Brandenburger & Nalebuff (1995) 

korostavat, peliteorian ensisijainen oivallus on muiden kilpailijoiden liikkeisiin keskittymisen 

tärkeys. Tämän avulla yritys voi taktikoida ja ohjata peliä ja näin edelleen lisätä tuottojaan. 

Tässä peliteorialähtöisessä paradigmassa on siis mahdollisuus myös ensimmäisen toimijan 

etuihin (vrt engl. first mover advantage).  

 

Shapiron (1989) mukaan yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpailuetua seuraavilla 

strategisilla päätöksillä, joita ovat muun muassa investoinnit aineelliseen sekä aineettomaan 

pääomaan, informaation strateginen kontrollointi, yhteistyötoiminnasta sopiminen sekä 

tuotteiden standardointi.  

 

 Yrityksen infrastruktuuri 
              Inhimillisten voimavarojen hallinta 
                      Tekniikan kehittäminen 
                                
                               Hankinta 
 
Tulologis-       Operaatiot   Lähtölogis-   Myynti&      Huolto 
                                            tiikka           Markkinointi 
tiikka 
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Kilpailuetu syntyy puolestaan Ghemawatin artikkelin (1986) mukaan yrityksen markkinakoon 

hyödyistä, paremmasta mahdollisuudesta resursseihin tai asiakkaisiin sekä kilpailijoiden 

toimintavaihtoehtojen kiristämisestä. 

 

Yhtenä huonona puolena peliteorialähtöisen paradigman kilpailuedun saavuttamisessa on se, 

että yrityksen tulokset riippuvat pitkälti vain siitä, minkä siirron kyseinen yritys olettaa 

kilpailijansa tekevän ja varautuu siihen, kun pahimmassa tapauksessa oletus onkin väärä 

(Teece et al. 1997). 

 

3.1.3  Resurssiperustainen teoriaparadigma 

 

Resurssiperustaisen näkemyksen paradigma keskittyy yrityksen resursseihin yrityksen 

kilpailuedun lähteenä. Lähtöolettamuksena on, että päättäjät toimivat rationaalisesti ja että 

toimialan rakenteen rooli on endogeeninen. Lisäksi paradigmassa oletetaan myös, että 

markkinoilla on saavutettavissa ricardolaisia niukkuuteen perustuvia voittoja. (Teece et al. 

1997) 

 

Barneyn (1991) artikkelin mukaan kilpailuetua esiintyy silloin, kun yrityksen käyttämä arvoa 

luova strategia ei ole nykyisten tai potentiaalisten kilpailijoiden implementoitavissa. Lisäksi 

on eroteltavissa myös saavutetun kilpailuedun käsite (vrt engl. sustained competitive 

advantage), joka Barneyn (1991) mukaan on kyseessä, kun edellisen määritelmän lisäksi 

muut yritykset ovat kykenemättömiä kopioimaan arvoa luovan strategian hyödyt. Barney 

myös korostaa, ettei kerran saavutettu kilpailuetu tarkoita sitä että se kuitenkaan säilyisi 

ikuisesti. 

 

Barney (1991) esittelee artikkelissaan V.R.I.N -attribuuttien (Value, Rare, Inimitable, 

Nonsubstitutable) käsitteen. Hänen mukaansa yritykselle voi syntyä kilpailuetua vain, jos 

yrityksen resurssit ovat arvokkaita (Value), harvinaisia (Rare), jäljittelemättömiä (Inimitable) 

sekä korvaamattomia (Nonsubstitutable). Saavutetun kilpailuedun ylläpitäminen onnistuu 

yritykseltä vain silloin, kun yritys kykenee strategioillaan rakentamaan strategisia 

palomuureja jotka estävät kilpailijoita jäljittelemästä strategisesti tärkeitä, harvinaisia eli 

niukkoja resursseja. Strategisen palomuurin rakentamisessa auttaa, kun yritys synnyttää 

kausaalista epämääräisyyttä eli menestyksen ja siihen vaikuttaneiden resurssien välinen syy-
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seuraus-suhde häivytetään. (Ståhle et al. 2002). Alla olevassa kuviossa 3 on havainnollistettu 

yrityksen kilpailuedun saavuttaminen, johon joskus saattaa päästä pelkällä hyvällä onnella. 

 

 

 
 

Kuvio 3. Resurssiperusta kilpailuedun lähteenä 

(Ståhle et al.: Epävarmuus hallintaan – Yrityksen uudistumiskyky ja vaihtoehdot, 2002) 

 

Grant (1991) puolestaan havainnollistaa selkeästi artikkelissaan kuinka resursseista ja 

kyvykkyyksistä rakentuu kilpailuetu, jonka avulla valitaan strategia joka parhaiten hyödyntää 

yrityksen resursseja ja kyvykkyyksiä. (ks. alla oleva Kuvio 4).  
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Kuvio 4. Resurssiperustainen lähestymistapa strategiaan (Grant 1991) 

 

3.1.4 Dynaamisten kyvykkyyksien teoriaparadigma 

 
 

Teece et al. (1997) esitteli tutkimusartikkelissaan dynaamisten kyvykkyyksien paradigman. 

Siinä lähtökohtana taas on yritykselle tärkeän pääoman eli kyvykkyyksien (vrt. engl. assets) 

kumuloituminen, replikointi sekä imitoimattomuus. Lähtöoletuksena paradigmassa on, että 

päättäjät toimivat rationaalisesti ja että toimialan rakenteen rooli on endogeeninen eli sisältä 

päin vaikuttava. Lähtökohtana myös on, että toimialalla on mahdollista saavuttaa 

schumpeterilaisia innovaatiovoittoja. Paradigmassa tarkastelun kohteena dynaamisten 

kyvykkyyksien paradigmassa on prosessit, positiot sekä polut.  

 

Dynaamisten kyvykkyyksien paradigmassa yrityksen on nimenomaan luotava kyvykkyytensä 

itse muuntamalla, integroimalla ja ohjelmoimalla uudelleen sisäisiä ja ulkoisia organisaation 

kykyjä joita tarvitaan kilpailuedun saavuttamiseen dynaamisessa, nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä. (Teece et al. 1997) 
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 Teecen et al. artikkelin mukaan dynaamisten kyvykkyyksien katsantokannassa resurssit ovat 

hankalasti imitoitavia, hiljaista tietoa sisältäviä yritys-spesifejä resursseja. Näitä resursseja 

säädellään organisatorisilla ja johdettavilla prosesseilla, joita on kolmenlaisia: 

koordinaatio/integraatioprosessit, oppimisprosessit sekä uudelleenohjelmoimisprosessit. 

Replikointi on avain näiden yritysten prosessien parantamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 

yrityksessä on mahdollista replikoida eli toistaa prosesseja, yritys on myös kykenevä 

ymmärtämään niitä.  Taas ilman ymmärrystä yritys ei voi parannella tärkeitä prosessejaan. 

Artikkelissa mainitaan myös yritykselle tärkeät strategiset positiot, jotka syntyvät prosessien 

ja spesifien kyvykkyyksien kautta. Näitä spesifejä kyvykkyyksiä voivat olla muun muassa 

teknologiset, täydentävät, rahoitukselliset, maineeseen perustuvat, rakenteelliset, 

institutionaaliset kyvykkyydet sekä  yrityksen rajat. Yrityksen positioon - eli missä tilanteessa 

yritys tällä hetkellä on - vaikuttavat myös yrityksen käyttämät polut. 

 

3.2  Kilpailija-analyysi   
 

Kuten aikaisemmin käsiteltiin, porterilaisen kilpailuvoimien paradigman mukaan kilpailija-

analyysi on tärkeä strateginen työkalu kilpailuympäristön analysointiin ja siis vaikuttaa 

ratkaisevasti yrityksen kilpailuetuun. Porter (1980, s. 47) määrittelee kilpailijoiden 

analysoinnin niin, että yrityksen tavoitteena on muodostaa jokaiselle kilpailijalleen profiili, 

joka kertoo kilpailijan tulevat, todennäköiset liikkeet vastineena muiden kilpailijoiden 

liikkeisiin sekä markkinoiden yleiseen kehitykseen.  

 

3.2.1  Kilpailukenttä 

 

Kilpailija-analyysin alkuvalmisteluihin kuuluu kilpailukentän eli yrityksen toimialueen 

hahmottaminen. Kilpailukenttää voidaan tarkastella Porterin viiden kilpailuvoiman avulla, 

joita ovat nykyiset ja potentiaaliset kilpailijat, korvaavat tuotteet sekä ostajien ja tuottajien 

neuvotteluvoima. (Ks. Kuvio 1.) Vaikka kilpailu olemassa olevien kilpailijoiden kesken on 

näkyvintä ja voimakkainta, on yrityksen huomioitava jokaisen viiden kilpailuvoiman merkitys 

toimialueelle. (Porter, 1980, s. 3) 
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3.2.2  Kilpailijoiden identifiointi 

 

Ennen varsinaista kilpailija-analyysiä on tarpeen määritellä kilpailijat. Kilpailijoiden 

identifiointi voi auttaa yrityksen johtoa välttämään liian likinäköistä lähestymistapaa 

kilpailullisessa strategiassa sekä minimoimaan kilpailullisia ”sokeita pisteitä” (vrt. engl. blind 

spot) (Zajac & Bazerman 1991).  

 

Chen (1996) käyttää kilpailijoiden identifioinnissa markkinoiden yhteneväisyyden sekä 

resurssien samankaltaisuuden käsitettä. Hän määrittelee markkinoiden yhteneväisyyden (vrt. 

engl. market commonality) asteeksi, jonka verran yrityksen markkinat menevät päällekkäin 

tietyn kilpailijansa kanssa. Bergen & Peteraf (2002) ovat kehittäneet edelleen markkinoiden 

yhteneväisyyden ja resurssien samankaltaisuuden käsitettä kilpailijoiden identifiointiin. Alla 

olevasta kuviosta 5 voidaan havaita, että nykyisillä eli suorilla kilpailijoilla on molempien, 

markkinoiden yhdenmukaisuuden sekä resurssien samankaltaisuuden aste hyvin korkea, kun 

taas potentiaalisilla kilpailijoilla markkinoiden yhteneväisyys on pientä mutta resurssit ovat 

hyvin samankaltaisia. Epäsuorat kilpailijat eli korvaavien tuotteiden tarjoajat puolestaan 

voidaan havaita suuren markkinoiden yhteneväisyyden sekä pienen resurssien 

samankaltaisuuden avulla. Bergen & Peterafin (2002) mukaan kaikkein suurimman 

kilpailullisen uhan muodostavat potentiaaliset kilpailijat, joilla on pieni markkinoiden 

yhteneväisyys mutta suuri resurssien samankaltaisuus. 

 

 
Kuvio 5. Kilpailijoiden identifiointi (Bergen & Peteraf, 2002) 

 

Markkinoiden 
yhteneväisyys 

Resurssien 
samankaltaisuus 

Suorat 
kilpailijat 

Potentiaaliset 
kilpailijat 

Epäsuorat 
kilpailijat 
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Faheyn (2002) mukaan yrityksen ei pidä kilpailijoita määritellessään kohdistaa 

mielenkiintoaan ainoastaan perinteisiä kilpailijoita kohtaan, vaan myös miettiä niin sanottuja 

keksittyjä kilpailijoita (vrt. engl. invented competitors). Tämä tarkoittaa, että yrityksen 

kannattaa pohtia mahdollisia, tulevaisuudessa markkinoille astuvia innovatiivisia kilpailijoita 

ja niiden tuotteita joita eivät vielä ole edes olemassa. Yrityksen innovatiivinen ajattelu 

kilpailijoitaan kohtaan voi synnyttää yritykselle uusia strategioita markkinoilla toimimiseen 

sekä jopa ideoita uusien potentiaalisten tuotteiden kehittämiseen. 

 

Myös Harari (1994) varoittaa yrityksiä kilpailija-analyysin hypnoottisesta vaarasta, jos 

keskitytään pelkästään nykyisiin kilpailijoihin: ”Just when  you think you know them, new 

ones pop out of the blue and leave you in the dust.” 

 

Potentiaaliset kilpailijat. on tärkeää määritellä myös Porterin (1980, s. 50) mukaan. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi:  

• yritykset jotka eivät ole toimialalla, mutta joiden alalle tulo onnistuisi vähin 

kustannuksin 

• yritykset joille syntyisi synergiaetuja toimialalla 

• yritykset joille toimialalla kilpaileminen olisi ilmeinen jatko käytetylle strategialle 

 

3.2.3 Analyysivaihe 

 

Alla olevassa kuviossa 6. on havainnollistettu Porterin (1980) kilpailija-analyysin eri 

komponentit. Kilpailija-analyysin suorittamiseksi mainitut komponentit on määriteltävä 

kunkin kilpailijan kohdalla erikseen. Yrityksen on hyvä tietää kilpailijansa tavoitteista 

markkina-asemaan liittyvät tavoitteet (eli haluaako se olla esimerkiksi markkinajohtaja vai 

teknologiajohtaja) ja taloudelliset tavoitteet (eli toimiiko pitkällä/lyhyellä tähtäimellä tai 

haluaako kasvaa vai kotiuttaa voittoja). Kilpailijan oletukset itsestään kertovat kilpailijan 

käyttäytymismallin tietyissä tilanteissa, eli esimerkiksi jos kilpailija pitää itseään 

kustannusjohtajana, sen voidaan olettaa hyökkäävän aggressiivisesti käyttäen hintataistelua 

uuden kilpailijan nujertamiseksi. Kilpailijan nykyinen strategia kannattaa yrittää saada 

selville, mutta se voi olla vaikeaa varsinkin jos se on implisiittistä. Viimeiseksi on selvitettävä 

kilpailijan vahvuudet ja heikkoudet, jotka paljastavat sen kyvykkyydet reagoida toimialalla 
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tapahtuviin muutoksiin. Kilpailijan kyvykkyydet olisi viisainta määritellä  muun muassa 

seuraavilla aloilla: tuotteet, jakelu, markkinointi & myynti, operaatiot, T&K, kustannukset, 

taloudellinen tila, organisaatio sekä johtajuus. Kun edellä mainitut asiat on saatu selville, 

tavoitteet, oletukset, nykyinen strategia  ja kyvykkyydet,  voidaan muodostaa kilpailijan 

riskiprofiili joka kertoo kilpailijan reaktioiden todennäköisyyden, luonteen sekä 

voimakkuuden. (Porter, 1980, s. 49-65). 

 

 

 
Kuvio 6. Kilpailija-analyysin komponentit (Porter, 1980, s. 49) 

 

 

3.2.3  Kilpailijatiedon hallinta 

 

 Kun keskeiset seurattavat kilpailijat ja kilpailuympäristö on saatu määriteltyä ja analysoitua, 

seuraavaksi joudutaan yleensä selvittämään mitä tietoa tarvitaan päätöksenteossa ja erityisesti, 

mihin kilpailijatietoa käytetään. (Pirttilä, 2000, s. 15).  

 

Kilpailijan reagointiprofiili 
Onko kilpailija tyytyväinen nykyiseen asemaansa? 
Mitkä seuraavat todennäköiset liikkeet? 
Mikä kilpailijan haavoittuvin kohta? 
Mikä voisi provosoida eniten kilpailijaa? 

Kilpailijan 
OLETUKSET 
itsestään ja 
toimialasta 

Kilpailijan 
KYVYKKYYDET 
vahvuudet & heikkoudet 

NYKYINEN 
STRATEGIA Millä 
yritys kilpailee

TAVOITTEET 
kaikilla johdon 
tasoilla, 
moniulotteisesti 

Kilpailijan tavoitteet Mitä kilpailija aikoo 
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Systemaattisella kilpailijaseurannalla voidaan luoda kilpailuetua, jolloin yrityksen on 

kannattavaa luoda tehokas kilpailijatietojärjestelmä. Järjestelmään voidaan päivittää jatkuvasti 

uutta kilpailijatietoa strukturoituun muotoon. Näin tietoa on helpompi hyödyntää, hallita ja 

jakaa eteenpäin. Lisäksi huomionarvoista on, että analyyseihin tarvittava tieto, joka tihkuu 

kontaktiverkostojen kautta on yleensä arvokkaampaa kuin julkisten lähteiden tieto ja löytyy 

myös yllättävän läheltä - yrityksen sisältä työntekijöiltä. Oma yritys siis tuntee kilpailijansa 

paremmin ja voi tarkkailla tehokkaammin kuin ulkopuolinen henkilö. (Pirttilä, 2000). 

 

Lopuksi on kuitenkin syytä muistaa, että vaikka kilpailijaseurantaa pidetään yritykselle 

välttämättömänä ja erittäin hyödyllisenä, on hyödyt suhteutettava resursseihin ja 

kustannuksiin. Kilpailijaseurantaan panostaminen ei välttämättä ole kannattavaa millä tahansa 

toimialalla, vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kilpailijoita on rajallinen määrä jolloin 

yhden kilpailijan toimilla on suuri merkitys koko toimialan kilpailutilanteeseen. Jos toimiala 

ei ole konsolidoitunut ja yrityksiä on paljon, kilpailijaseuranta on enemmänkin 

markkinatrendien kuin yksittäisten yritysten seurantaa. (Pirttilä, 2000, s. 173). 
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4  KILPAILIJA-ANALYYSI 

 

”Näinköhän on, että mihin ikinä ihminen tai elukka ryhtyy, aina on riesana kilpailija”  

 (Veikko Huovinen teoksessa Kuikka) 

 

Kilpailija-analyysi toteutetaan keräämällä julkista, saatavilla olevaa kilpailijatietoa muun 

muassa sähköisistä medioista sekä tietokannoista. Kilpailijoiden analyysi perustuu ainoastaan 

ilmaiseen julkiseen tietoon, koska Yritys Y halusi, että kilpailijat eivät saisi tietää käynnissä 

olevasta projektista. Myöskään asiakkailta, joka olisi tärkein tietolähde, ei ollut mahdollista 

kysellä mitään. Lisäksi oli mahdotonta saada selville tuotteiden hintoja ilman epärehellisyyttä, 

joten hintavertailu on jätetty analyysistä pois. 

 

4.1 Kilpailukenttä 

 

Yritys Y:llä on toimintaa ainoastaan kotimaassaan Suomessa. Kilpailukenttää määriteltäessä 

täytyy ottaa huomioon, että Yritys Y:n markkinat eivät kuitenkaan ole aluerajoitteiset 

Suomessa, koska tarvittaessa kaupat ja asennukset voidaan tehdä etänä. Yritys Y:n 

kilpailijoiksi kilpailukentällä määritellään kaikki suomalaiset ohjelmistoyritykset, joiden 

tuotteena on kotihoitoon soveltuva sähköinen potilastietojärjestelmä.  

 

Nykyisiä, alalla olevia tärkeimpiä kilpailijoita ovat muun muassa Acute Finland Oy, Mawell 

Oy, Medici Data Oy, TietoEnator Oyj, Medi-IT Oy, SofTieto Oy, Sybase Finland Oy sekä 

Seasam Oy. Potentiaalisia ja uhkaavia, alalle tulevia kilpailijoita voivat olla muun muassa 

Commit Oy, Medixine Oy, Mediconsult Oy, sekä Avain Technologies Oy. Näitä Yritys Y:n 

avainkilpailijoita tarkastellaan tarkemmin seuraavaksi. Yritykset ovat aakkosjärjestyksessä, 

eivätkä suinkaan tärkeysjärjestyksessä. 

 

4.2 Alalla olevat kilpailijat 
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4.2.1  Acute Finland Oy 

Acute Finland Oy on terveydenhuollon ohjelmistotalo, joka on perustettu vuonna 2003. Yritys 

tuottaa kolmannen sukupolven selainpohjaisia potilashallintajärjestelmiä ja kuva-

arkistointiratkaisuja lääkärikeskuksille, kuvantamislaitoksille sekä pienille parin hengen 

praktiikoille. Yrityksen toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Turussa. Acute Finlandin 

toimintaa ohjaavina arvoina ja samalla oletuksina itsestään ovat asiakaslähtöisyys ja 

ammattitaitoisuus. Yritys mainitsee tavoitteekseen toimialan luonteen muuttamisen 

asiakaskeskeisemmäksi. Acute Finland Oy:n strategiana on mahdollisimman laajan 

yhteistyötoiminnan muodostaminen ja hyötyä sen tarjoamasta osaamisesta. Yrityksellä onkin 

jo nykyään hyvin kattava yhteistyöverkosto, jossa on mukana niin tietotekniikan osaajia kuin 

julkisorganisaatioiden ja terveydenhuollon yksiköitä. Yhteistyökumppaneita ovat muun 

muassa HUS Röntgen, Stakes, TYKS, HL7 Finland ry, FD Systems Oy (josta 60% omistus), 

InfoTool Oy, Konttorityö Oy, Mediweb Ltd, Multirec Oy, sekä Wings Finland Oy. (Acute 

Finland Oy:n kotisivut) 

 

Acute Finland Oy:n tuotteena on Acute™, joka on vuonna 2004 lanseerattu kolmannen 

sukupolven potilashallintajärjestelmä. Tuote on kehitetty yhteistyössä lääkärikeskusten 

kanssa, jolloin tuotteen voidaan olettaa vastaavan ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään 

sitä, mitä terveydenhuolto tietojärjestelmiltään edellyttää. Yritys määrittelee tuotteen rooliksi 

markkinoilla olla helppokäyttöinen mutta teknologisesti edistyksellinen ohjelmisto. 

Ohjelmiston vahvuuksina voidaan mainita sen joustavat integroitumismahdollisuudet muihin 

ohjelmistoihin, laitteisiin ja toimijoihin sekä kansallisten standardimäärittelyjen (HL7, SOAP, 

CDA, XML)  tukeminen. (Acute Finland Oy:n kotisivut). 

 

Acute™ potilashallintajärjestelmän toimintoja ovat muun muassa: 
• Ajanvaraus (myös www ja mobiili) 
• Sähköiset potilaskertomukset 
• Tulosteet 
• Sähköinen lähete/hoitopalaute 
• Lääkemääräys geneerisellä substituutiolla 
• Työterveystoiminnot 
• Työnantajan vuosi-ilmoitus 
• Recall ja tekstiviestikutsut 
• Laskutus 
• Verkkolasku/laskujen tulostuspalvelu, 

Finvoice/XML 
• Palkkiolaskenta 
• Taloushallintoliitynnät, mm. Wintime 
• Hallinnon raportit 
• Kelan suoraveloitus 
• Laboratoriotutkimukset 

• Integroitu laboratorioliityntä 
keskuslaboratorioihin 

• Testiarvot ja tutkimukset, mm. allergiatestaus 
• Röntgen- ym. kuvien tarkastelu potilaan 

kertomuksessa 
• Röntgen- ym. kuvien vastaanotto/lähetys 
• Vuodeosaston hallinta 
• Kuvantamislaitteiden integrointimahdollisuus 
• Automatisoitu päivitys 
• Etäkäyttö! 
• Etädiagnostiikka 
• Kansallinen terveyshanke -yhteensopivuus 
• Usean toimipaikan tuki 

 



Kuten yllä olevasta listasta voidaan havaita, ohjelmiston toiminnot ovat hyvin kattavat. Yritys 

mainostaa ohjelmistoaan jopa markkinoiden kattavimmaksi. Myös tietoturvaan on panostettu. 

Selainpohjaisen ohjelmiston käyttöön riittää tietokone jossa internet-selain ja Windows-, 

Mac- tai Linux-käyttöjärjestelmä. Ohjelmisto asennetaan Linux-palvelimelle lähiverkkoon tai 

operaattorin tiloihin ASP-vuokrauspalveluksi. Tuotteen kuukausimaksu perustuu 

samanaikaisten käyttäjien lukumäärään. Hintaan sisältyy käyttökoulutukset, rajoittamattomat 

käyttöoikeudet, ylläpitopalvelu ja -päivitykset sekä help desk. Perustamiskustannukset ovat 

alhaiset, koska ei ole lisenssimaksuja ja asennukset tehdään etänä. (Acute Finland Oy:n 

kotisivut) 

 

4.2.2  Mawell Oy  

 

Mawell Oy on vuonna 2001 perustettu terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorin yritys, joka 

tuottaa tietoliikenne-, informaatio-, ohjelmisto- ja sisältöpalveluja. Mawellilla on toimipisteet 

Oulussa, Helsingissä, Ranualla ja Kuusamossa. Yrityksen toimintaa ohjaavina arvoina ja 

samalla oletuksina itsestään ovat asiakastyytyväisyys, jatkuva oppiminen, ketteryys sekä 

kannattava kasvu. Arvot näkyvät Mawellin mukaan uusien tuotteiden ja palveluiden 

kehittämisessä, toimitusaikataulujen noudattamisessa sekä korkeassa palvelutasossa. 

Yrityksen strategiana on solmia tiivis yhteistyöverkosto luomaan kilpailuetua. Mawell Oy:llä 

on esimerkiksi yhteistyösopimus Eastman Kodak Companyn ja ruotsalaisen eCare:n sekä 

japanilaisen Rise Companyn kanssa. Lisäksi Mawellilla on runsaasti isoja, kotimaisia 

partnereita: Nokia Oyj, TietoEnator Oyj, WM-Data Novo Oy, Sentera Oyj, Medici Data Oy, 

Duodecim, QPR Oy, TeliaSonera Oyj, Miratel Oy, Zef-Solutions Oy, Coronaria Oy ja 

Medimanni Oy. (Mawell Oy:n kotisivut) 

 

Viime vuonna tehtiin Deloitten Technology Fast 50 -tutkimus, jonka mukaan Mawell Oy on 

yksi Suomen nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä. Mawell sijoittui Rising Star -

sarjassa kolmanneksi. (Mawell Oy:n kotisivut). 

 

Mawell Oy:n tärkeimpänä tuotteena Yritys Y:n kannalta on Mawell Care -niminen 

toiminnanohjaus- ja asiakaskirjausjärjestelmä kotipalveluiden, kotisairaanhoidon ja 

kotisairaalan asiakaskäyntejä tekevälle henkilöstölle. Järjestelmää käytettäessä asiakkaan 

viimeisimmät hoitotiedot ovat aina asiakaskäynnillä saatavilla. Lisäksi tiedot voidaan kirjata 

järjestelmään reaaliaikaisesti asiakkaan luona, jolloin ne ovat myös heti muiden käyttäjien 
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käytettävissä. Mawell Caren muita ominaisuuksia ovat asiakastietojen hallinta, 

hoitosuunnitelman luominen, hoitotiimin keskinäinen viestintä ja raportointi sekä työajan 

suunnittelu ja seuranta. Mawell Carea voi myös käyttää itsenäisenä järjestelmänä tai sen voi 

integroida osaksi laajempaa kokonaisuutta. Joustavuutta lisää myös se, että järjestelmä ei ole 

riippuvainen tietyistä käyttöjärjestelmistä tai laitteista, vaan asiakas voi valita ne itse. Tuote 

on myös kehitetty terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja näin ollen noudattaa 

terveydenhuollon tietoturvastandardeja. Yritys markkinoi tuotetta helppokäyttöisenä ja 

selkeänä. Mawell on toteuttanut muun muassa Ranuan kunnan ja Lieksan kaupungin 

kotihoidon. (Mawell Oy:n kotisivut). 

 

4.2.3  Medi-IT Oy 

 

Medi-IT Oy on vuonna 2002 perustettu terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

tietotekniikkapalveluita tuottava yritys. Medi-IT Oy:n omistavat Kymenlaakson ja Etelä-

Karjalan sairaanhoitopiirit. Yrityksellä on toimipaikat Kotkassa, Kuusankoskella ja 

Lappeenrannassa. Työntekijöitä yrityksellä on noin 40, ja vuonna 2004 liikevaihto oli noin 

8,5 miljoonaa euroa. Medi-IT:n mainitsemana tavoitteena on kehittyä valtakunnallisesti 

merkittäväksi alueellisten palveluiden ja ratkaisujen asiantuntijaksi. Medi-IT Oy on myös 

solminut palvelusopimukset FujitsuServices Oy:n sekä Oy AgfaGevaert Healthcare Ab:n 

kanssa. (AgfaGevaert Ab:n & Medi-IT Oy:n kotisivut). 

 

Medi-IT on ollut Kaakkois-Suomen potilastietojärjestelmä- eli KAAPO -projektissa 

potilastietojärjestelmien toimittajana. Projektin tarkoitus oli luoda alueellinen, saumaton 

potilastietojärjestelmä Imatran, Kotkan ja Lappeenrannan terveyskeskuksissa sekä Etelä-

Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireissä. Yhteiseksi potilastietojärjestelmäksi edellä 

mainituille hankittiin TietoEnatorin Effica -tietojärjestelmä.  (Medi-IT Oy:n kotisivut). 

   

4.2.4  Medici Data Oy 

 

Medici Data Oy on vuonna 1991 perustettu ohjelmisto- ja palvelutalo. Medici Datan toiminta-

ajatuksena on toimia terveydenhuollon tietotekniikka-asiantuntijana. Medici Data Oy:n 

suurimmat omistajat ovat Tukholman pörssissä noteerattu WM-data (36 %) sekä Helsingin ja 

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjois-Savon 
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yliopistosairaanhoitopiirit (yli 50 %). Medici Datalla on toimipaikkoja Oulussa, Espoossa, 

Turussa ja Tampereella. Vuonna 2004 henkilöstöä oli noin 60, ja liikevaihto samana vuonna 

oli 7,5 miljoonaa euroa. (Medici Data Oy:n kotisivut). 

 

Medici Datan tärkeimpänä tuotteena Yritys Y:n kannalta on MD-Miranda elektroninen 

potilaskertomus. Ohjelmistoon on kertomustekstin ohella mahdollisuus lisätä 

hoitosuunnitelma, muita taulukoita ja liitteitä sekä lääkitysosio, jossa lääkevalinnan taustalle 

kytketään valtakunnallinen lääkerekisteri. Ohjelmistosta voi tulostaa noin 20 eri virallista 

lomaketta, esimerkiksi lääkereseptit, vakuutusyhtiöiden E-lausunto ja ilmoitus 

syöpärekisterille. Potilaskertomus tallennetaan CDA -muodossa elektroniseen arkistoon, mikä 

lisää monikäyttöisyyttä ja hyödynnettävyyttä. Medici Data pitää vahvuutenaan tätä tiedon 

rakenteisuutta, jolloin ohjelmistoon voi tallentaa tietoa tekstin ja lomaketiedon lisäksi myös 

saneluäänenä sekä kuvana. Joustavuutta lisää myös ohjelmiston liityntämahdollisuuden toisiin 

järjestelmiin. Nämä liityntärajapinnat on toteutettu kotimaisia standardeja (HL7, XML) 

käyttäen. (Medici Data Oy:n kotisivut). 

 

Medici Data pitää arvoinaan toimitusvarmuutta sekä teknistä ja toiminnallista laatua. 

Huomionarvoista on, että Medici Datan heikkoutena on ohjelmiston uusien käyttäjien 

ohjeistus. Se on tuottanut yritykselle ongelmia, mutta he ovat havainneet ongelman ja 

todennäköisesti parhaillaan korjaavat sitä. (Medici Data Oy:n kotisivut). 
 

Medici Data Oy:llä on useita maineikkaita yhteistyökumppaneita: Avain Technologies Oy, 

BEA Systems Oy, CCC Software Professionals Oy, Oracle Finland Oy ja SecGo Oy. Lisäksi 

Medici Datalla on tällä hetkellä käynnissä rekrytointia, josta voi vetää johtopäätöksiä 

yrityksen kannattavuuteen ja kasvuun liittyen. (Medici Data Oy:n kotisivut). 

 

4.2.5  Seasam House Oy 

 

Seasam Group:iin kuuluva Seasam House Oy on ohjelmistotalo, joka on erikoistunut 

asiakaskohtaisten tietojärjestelmien ja ohjelmistotuotteiden kehittämiseen sekä 

tietojärjestelmäkonsultointiin. Yrityksen toimipiste sijaitsee Mikkelissä. Seasam House 

kehittää muun muassa langattoman työnohjauksen ja raportoinnin ratkaisuja energia-, tele- ja 

puhelintoimialoille, erilaisille asennus-, huolto- ja 

kenttäorganisaatioille sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa kotihoidon 
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palveluyrityksille. Seasam Housen tärkein tuote Yritys Y:n kannalta on sen tarjoama 

kotipalvelun langaton tietojärjestelmä, joka on suunniteltu kodinhoitajia ja kotisairaanhoitajia 

varten. Asiakaskäynnillä toiminnot ja tiedot kirjataan ylös järjestelmään kannettavalla 

päätelaitteella joka voi olla PDA -laite tai matkapuhelin, jossa toimii langaton yhteys. Tämä 

langaton tietojärjestelmä korvaa perinteisten potilaskansioiden kanniskelun. Järjestelmän 

avulla voidaan hoitaa lisäksi työaikaseurantaa sekä toimenpideluokittelua. Joustavuusetua 

tuotteelle tuo se, että järjestelmä voi toimia itsenäisesti tai integroituna esimerkiksi muihin 

potilastietojärjestelmiin tai talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin. (Seasam House Oy:n 

kotisivut). 

 

Seasam House Oy mainitsee tavoitteikseen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden asettamien 

vaatimuksien ja tavoitteiden täyttämisen. Yritys on luonut itselleen laatujärjestelmän, jonka 

tarkoituksena on asettaa yritykselle laadun minimiraja ja näin tukea asiakastyytyväisyyttä. 

Lisäksi huomionarvoista on, että lokakuussa 2005 kansainvälinen 

luottokelpoisuusluokitusyritys Dun & Bradstreet myönsi Seasam House Oy:lle korkeimman 

AAA - luottoluokituksen. Myös Seasam Housen käynnissä oleva lisätyövoiman rekrytointi 

voi viitata yrityksen kannattavuuteen tai kasvuaikeisiin. (Seasam House Oy:n kotisivut). 

 

4.2.6  SofTieto Oy 

 

SofTieto Oy on vuonna 1978 perustettu ohjelmistotalo, joka on erikoistunut asiakaskohtaisiin 

tietojärjestelmiin ja konsultointiin. SofTieto Oy:n toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja 

Raisiossa. (SofTieto Oy:n kotisivut). 

 

Yritys Y:n kannalta tärkein SofTieto Oy:n tarjoama tuote on SosiaaliSeniori. Tuote on 

sähköisen asiakaskertomuksen sisältävä asiakastietojärjestelmä, joka on kehitetty vanhus- ja 

vammaishuollon palvelutalojen, hoitolaitosten ja avohoidon erityistarpeisiin. 

SosiaaliSeniorissa on eri osasovelluksina ohjaustiedot, asumispalvelut, avopalvelu, sähköinen 

asiakaskertomus, hoitomaksulaskutus, ajanvaraus ja työvuorosuunnittelu. Näistä osista 

asiakas voi koota tarpeensa mukaan kokonaisuuden, mikä lisää joustavuutta ja tuotteen 

muuntumiskykyä. Sähköinen asiakaskertomus -osio sisältää hoitoisuustiedot, lääkityksen, 

ruokavaliot, hoitosuunnitelman, hoitovaraukset ja suoritetut hoidot, havainnot ja päivittäisen 

seurannan, seurantalehdet sekä lähetteet. Erillismaksusta voi järjestelmään liittää myös 
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kuntaliiton RAVA -indeksin, jolloin asiakkaan/asukkaan perustiedot päivittyvät 

automaattisesti järjestelmään. Sähköinen asiakaskertomus vaatii toimiakseen ohjaustiedot -

sovelluksen lisäksi asumispalvelu- tai avopalvelusovelluksen. SofTieto Oy:n kaikki 

sovellukset toimivat Unix- tai Windows 95/98/NT/W2K/XP 

käyttöjärjestelmien yhteydessä joko graafisen tai merkkipohjaisen käyttöliittymän avulla. 

(SofTieto Oy:n kotisivut). 

 

4.2.7  Sybase Finland Oy 

 

Sybase Finland Oy on osa kansainvälistä Sybase Inc. yritysperhettä. Sybase Finland on 

vuonna 1994 perustettu yritys, joka vastaa Sybasen tuotteiden tarjonnasta Suomessa ja Baltian 

maissa. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Sybase 

Finlandin tarjoaa tietokanta- ja tietovarastointiratkaisuja, integraatio- ja 

sovelluskehitystyökaluja sekä langattomia ratkaisuja. Myös tekninen tuki, konsultointi ja 

koulutus kuuluvat yrityksen toimenkuvaan. Sybase Finlandin arvoina ja oletuksina itsestään 

on asiakaspalvelu, yrittäjyys sekä tuloksen tekeminen eikä niinkään kasvu, mikä on erittäin 

mielenkiintoista. Sybase Finlandilla on myös joukko suuria, tunnettuja kumppaneita, kuten 

TietoEnator Oyj, WM-data Oy, Sentera Oyj, Tecnomen Oyj, Tellabs oy, Deio Oy ja SSH 

Communications Security Oyj. (Sybase Finland Oy:n kotisivut). 

 

Yritys Y:n kannalta Sybase Finland Oy:n tärkein tuote on terveydenhuollon mobiiliratkaisu 

Thalia Kotihoito. Thalian avulla kotihoitoon liittyvät tiedot siirtyvät langattomasti 

GSM/GPRS -verkon avulla pienlaitteeseen asiakkaan luokse. Näin kotihoitajat voivat 

käsitellä tietoja langattomasti jo asiakkaan luona. Käynnin jälkeen tiedot päivittyvät takaisin 

tietojärjestelmään. Integroituminen eri järjestelmiin mahdollistuu eri rajapintojen (SOAP, 

XML tai JDBC) kautta. Thalia Kotihoito on käytössä muun muassa Helsingin sosiaali- ja 

terveysvirastolla, jonka toimesta tehdään noin 1,8 miljoonaa kotikäyntiä vuodessa. Sybase 

Finland lupaa Thalia Kotihoidon avulla kustannustehokkuutta, lisää tuottavuutta sekä 

parempaa hoidon laatua. Lisäksi Sybase Finland markkinoi tuotettaan helppokäyttöisenä ja 

havainnollisena. (Sybase Finland Oy:n kotisivut). 
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4.2.8  TietoEnator Oyj 

 

TietoEnator Oyj on Helsingin ja Tukholman pörsseissä noteerattu Pohjoismaiden suurin 

tietotekniikan palveluyritys, joka toimii yli 20 maassa. Koko konsernin liikevaihto on noin 1,5 

miljardia euroa. Erityisesti yrityksen terveydenhuoltosektorin liikevaihto vuonna 2005 oli 119 

miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli 1026. (TietoEnator, 2005). 

 

TietoEnatorin tärkein tuote Yritys Y:n kannalta on Effica Kotihoito. Tuote tarjoaa kotihoidon 

ja vanhustyön ammattilaisille tietojärjestelmän, johon voidaan kirjata kaikki tiedot asiakkaan 

muun muassa hoito- tai palvelusuunnitelmasta, viikko-ohjelmasta, hoitotarvikkeista ja 

ateriatilauksista. Myös työntekijöiden työvuorolistat voidaan kirjata järjestelmään. Hoitoon 

osallistuvilla henkilöillä on pääsy käyttöoikeuksiensa rajoissa tarvittavaan tietoon jopa ns. 

toiminta-alueen yli terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja sosiaalitoimessa. Mahdollisen 

mobiililaitteen avulla tiedon siirrosta voi tehdä langatonta, jolloin tiedot päivittyvät 

reaaliaikaisesti myös hoitopaikalta käsin.  

 

TietoEnatorin arvoina ovat asiakashyöty sekä henkinen kasvu. Yrityksen strategia tähtää 

toimialaosaamisen maailmanlaajuiseen hyödyntämiseen, toimiviin ratkaisuihin sekä 

yhteistyökumppanuuksien solmimiseen. TietoEnatorin visio itsestään on maailman johtava 

korkean jalostusarvon tietotekniikkatoimittaja. (TietoEnator Oyj:n kotisivut). Lisäksi 

huomionarvoista on, että yrityksen mukaan erityisesti terveydenhuoltosektori muodostaa 

yhden TietoEnatorin merkittävimmistä kasvumarkkinoista tulevaisuudessa. (TietoEnator, 

2005).  

 

4.3  Potentiaaliset kilpailijat 
 

4.3.1 Avain Technologies Oy 

 
Avain Technologies Oy on yksi Yritys Y:n potentiaalisista kilpailijoista, koska se on saanut 

Sitra:lta jopa 1,65 miljoonan euroa pääomasijoituksena paperittoman potilastietojärjestelmän 

kehittämistä varten. (Sitran kotisivut) Avain Technologies on ohjelmistoyritys, joka toimittaa 

terveydenhuoltosektorille jo nyt sähköisiä lomakkeita ja niiden käsittelyprosesseja, sähköisiä 
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allekirjoituksia sekä tietoturvallisia verkkoarkistoratkaisuja. (Avain Technologies Oy:n 

kotisivut). 

4.3.2 Commit Oy 

 
Commit Oy on vuonna 1989 perustettu, terveydenhuollon ratkaisuja kehittävä ja 

asiakaskohtaisia sähköisiä liiketoimintaratkaisuja toimittava yritys. Commitin liikevaihto 

vuonna 2004 oli noin 4,7 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä samana vuonna oli 28. (Commit 

Oy:n kotisivut).  

 

Commitin tuotteena on CommitWIS Etäkonsultaatio langattomaan tiedonsiirtoon. Ohjelmisto 

yhdistää digitaalisen kuvainformaation potilastietojärjestelmästä saatavaan tietoon ja lähettää 

ne suojatulla yhteydellä lääkärin mobiililaitteeseen. Potilastietojärjestelmän on oltava HL7-

standardia tukeva ja päätelaitteeksi käy JAVA:a tukeva laite. Yhteyden tietosuojaus tapahtuu 

esimerkiksi F-Securen SSH -Client-ohjelmalla. Nykyään WIS Etäkonsultaatiota käytetään 

sairaaloissa osastokiertojen aikana sekä esimerkiksi röntgenkuvalausuntojen pyytämiseen 

takapäivystäjältä. (Commit Oy:n kotisivut). 

 

Commit Oy:n strategiana on rakentaa yhteistyöverkosto, jonka tarjoamasta osaamisesta se voi 

hyötyä. Yrityksen yhteistyökumppaneina on jo nyt joukko maineikkaita ohjelmistoalan 

yrityksiä: Microsoft, WebMethods, Sectra Ab, Delfoi Oy, Konttorityö Oy ja Adage Oy. 

Vahvuudeksi voi mainita myös yrityksen vakavaraisuuden. Lisäksi Commitilla on käynnissä 

rekrytointia, josta myös voi vetää johtopäätöksiä yrityksen kannattavuuden ja kasvun suhteen. 

(Commit Oy:n kotisivut). 

 

Commit Oy on Yritys Y:n erittäin uhkaava kilpailija, koska sen WIS Etäkonsultaatio sopisi 

erittäin hyvin myös kotihoidon työvälineeksi. Tämän seikan myös yritys itse on havainnut, ja 

maininnut sen olevan tulevaisuudessa mahdollista (Commit Oy:n kotisivut).  

 

4.3.3 Mediconsult Oy 
 

Mediconsult Oy on vuonna 1975 perustettu, terveydenhuollon tietojenkäsittely- ja 

konsultointitehtäviin keskittynyt yritys. Mediconsult Oy:n toimipisteet sijaitsevat Helsingissä 

ja Kuopiossa. Työntekijöitä Mediconsultilla on noin 15. (Mediconsult Oy:n kotisivut). 
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Mediconsultin tärkein tuote Yritys Y:n kannalta on Mediatri Vanhustyö -ohjelmisto. Se on 

tarkoitettu kotisairaanhoitoon sekä koti- ja asumispalveluihin. Mediatri Vanhustyö-

ohjelmistoon tehdään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaan tilannetta seurataan 

kolmesta näkökulmasta: asiakkaan, hoitohenkilökunnan sekä asiakkaan omaisten 

näkökulmasta. Ohjelmistoon voidaan luoda viikko-ohjelma asiakkaalle tarvittavista hoidoista 

ja palveluista. Kertomustekstiin voi liittää kotisairaanhoitoon liittyviä tietoja esimerkiksi 

terveydentilasta ja lääkkeistä jolloin tiedot ovat nähtävillä käyttäjän käyttöoikeuksista 

riippuen. Tuotteen monipuolisuutta lisää myös se, että ajanvaraustoimintoa hyödyntäen 

ohjelmistosta voidaan tulostaa esimerkiksi ruokakuljetuslistat osoitteineen. (Mediconsult Oy:n 

kotisivut). 

 

Mediconsult Oy on erittäin uhkaava kilpailija Yritys Y:n kannalta, koska Mediatri 

Vanhustyöhön voisi todennäköisesti hyvin kätevästi ja alhaisin kustannuksin lisätä toiminnon, 

jolla potilas- tai asiakastietoja voisi täydentää reaaliaikaisesti potilas- tai asiakaskäynnillä.  

4.3.4  Medixine Oy 

 

Medixine Oy on erikoistunut sairauksien hallintaan liittyviin järjestelmiin. Ratkaisut 

perustuvat internetiin ja soveltuvat sekä perinteisiin että mobiileihin alustoihin. Medixinen 

tarjoamat tuotteet sopivat useimpiin kroonisiin sairauksiin ja tiloihin liittyviin 

viestintäratkaisuihin. Näissä ratkaisuissa yhdistyvät sairauksien tuntemus, teknologia ja 

internetpohjaiset sovellukset. Yhtiö on toiminut Suomessa noin 10 vuotta ja sillä on asiakkaita 

15 maassa. Medixine Oy on potentiaalinen, uhkaava kilpailija, koska yrityksellä on lisäksi 

käynnissä RFID Home Care Logging -nimisen kotihoidon järjestelmän tuotekehitys- ja 

lanseerausprojekti, jota tällä hetkellä vielä koskee salassapitosopimus. (Medixine Oy:n 

kotisivut). 

 

4.4  Johtopäätökset 
 

Edellä on käyty läpi Yritys Y:n kilpailukenttään kuuluvat yritykset, joista kahdeksan on jo 

alalla olevia ja neljä erittäin potentiaalista, uhkaavaa kilpailijaa. 
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TietoEnator suurimpana yrityksenä on haastavin kilpailija, jolla on paljon neuvotteluvoimaa 

ison kokonsa ja kilpailuetua synnyttävän maailmanlaajuisen osaamisen kautta. Lisäksi 

yrityksen omien odotusten mukaan terveydenhuoltosektorilla on runsaasti kasvupotentiaalia, 

mikä ennakoi kiristyvää kilpailua markkinoilla. Acute Finland on myös erittäin vaarallinen 

kilpailija, jolla on hyvin laaja yhteistyöverkosto. Yrityksen tuote on markkinoiden 

monipuolisin ja lisäksi kehitetty yhteistyössä lääkärikeskusten kanssa, mikä lisää kilpailuetua. 

Heikkoutena on, että tuotetta ei voi koota haluamistaan palasista jolloin se saattaa olla liian 

laaja pienille yrityksille. Myös Mawell on varteenotettava, suhteellisen iso ja vaarallinen 

kilpailija, joka luo kilpailuetua lukuisien kotimaisten sekä kansainvälisten partnereidensa 

avulla. Vaarallisuutta lisää myös se, että Mawellin kasvu on ollut erittäin nopeaa, ja sama 

kehitys voi jatkua myös tulevaisuudessa. Lisäksi vahvuudeksi voi lukea yrityksen tuotteen 

joustavuuden ja kehitysyhteistyön lääkärikeskusten kanssa. Medici Datalla taas on 

neuvotteluvoimaa sairaalapiireissä, koska yrityksen suurimpana omistajana on viisi 

yliopistosairaanhoitopiiriä. Lisäksi yrityksellä on useita yhteistyökumppaneita 

ohjelmistoalalta. Medici Datan tuotteen vahvuutena on tiedon rakenteisuus, jonka ansiosta 

ohjelmistoon voi lisätä tietoa esimerkiksi kuvana tai saneluäänenä. Medici Datan heikko 

kohta taas piilee käyttäjäohjeistuksessa. Myös Seasam House on yksi varteenotettavista 

kilpailijoista. Sen tuote on yksinkertainen mutta toimiva käyttöratkaisu. SofTieto taas on ollut 

jo melkein 30 vuotta ohjelmistoalalla, joten kokemusta varmasti löytyy. Sen tarjoaman 

ohjelmiston voi koota haluamistaan palasista, mikä tuo joustavuutta tuotteeseen. Lisäksi tuote 

on sisällöltään monipuolinen. Sybase Finland on myös hyvin vaarallinen kilpailija. Sillä on 

kansainvälisyyden sekä osaavan yhteistyöverkoston tuomaa kilpailuetua. Lisäksi sen langaton 

Thalia Kotihoito – tuote on kilpailukykyinen ja havaittu toimivaksi muun muassa Helsingin 

sosiaali- ja terveysviraston ahkerassa käytössä. Myös Medi-IT:n rooli Yritys Y:n 

kilpailukentällä vaarallisena kilpailijoiden ohjelmistojen toimittajana kannattaa huomioida. 

Mutta onko Medi-IT:llä potentiaalia myös omien ohjelmistojen kehittämisessa?  

 

Potentiaalisista Yritys Y:n kilpailijoista Commit on kaikkein uhkaavin, koska sen WIS 

Etäkonsultaatio sopisi erittäin hyvin myös kotihoidon työvälineeksi. Tämän seikan myös 

yritys itse on havainnut, ja maininnut sen olevan tulevaisuudessa mahdollista. Myös 

Mediconsult on erittäin uhkaava kilpailija Yritys Y:n kannalta, koska Mediatri Vanhustyöhön 

voisi todennäköisesti hyvin kätevästi ja alhaisin kustannuksin lisätä toiminnon, jolla potilas- 

tai asiakastietoja voisi täydentää reaaliaikaisesti potilas- tai asiakaskäynnillä. Lisäksi 
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Medixine ja Avain Technologies ovat varteenotettavia, potentiaalisia kilpailijoita heidän 

meneillään olevien tuotekehitysprojektiensa vuoksi. 

 

Alla olevassa taulukossa 1 on havainnollistettu yhteenvetona Yritys Y:n kilpailijat ja niiden 

vahvuudet, heikkoudet sekä mahdolliset lisäuhkat joita ne saattavat aiheuttaa Yritys Y:lle. 

Johtopäätöksenä on, että mikään Yritys Y:n kilpailijoista ei ole vaaraton, vaan Yritys Y:n 

kannattaisi tarkkailla mainittujen kilpailijoiden toimintaa myös jatkossa.  

 

 

Taulukko 1. Yritys Y:n kilpailijavertailu 

Nykyiset Vahvuudet Heikkoudet 
Tulevaisuuden 
lisäuhka YritysY:lle?

Acute Fin. 
tuote kattava, kehitysyhteistyö, 
partnerit 

liian laaja tuote pienille 
yrityksille?   

Mawell kv. partnerit, tuote joustava   nopea kasvu 
Medi-IT partnerit oma tuotekehitys? markkinakasvuaikeet 

Medici Data 

neuvotteluvoima sairaalapiireissä, 
tiedon rakenteisuus ,tuote 
monipuolinen. käyttäjäohjeistus   

Seasam House tuote integroituva, kätevä     

SofTieto 
pitkään alalla, tuote monipuolinen, 
voi koota eri palasista     

Sybase Fin. 
kansainvälisyys, partnerit, tuote 
integroituva, kätevä     

TietoEnator neuvotteluvoima   markkinakasvuaikeet 

Potentiaaliset  Vahvuudet Heikkoudet 
Tulevaisuuden 
lisäuhka YritysY:lle?

AvainTechnol. sähk. ratkaisujen osaaminen   tuotekehitys 
Commit tuote monipuolinen, kuvasiirto ei kotihoitoa laajentuminen kotihoitoon 
Mediconsult pitkään alalla, tuote monipuolinen ei tiedon lisääm. kentältä tuotekehitys 
Medixine vienti ulkomaille   tuotekehitys 
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5  YHTEENVETO 
 

Informaatioaikakaudella tiedosta on tullut yhä tärkeämpi osa yrityksen johtamis- ja 

kilpailustrategiaa, koska tieto nähdään myös yritysten kilpailuedun lähteenä. Säilyäkseen 

hengissä yritysten on ennakoitava kilpailutilannetta ja näin ollen kerättävä tietoa myös 

kilpailijoistaan ja heidän aikeistaan. Tähän kilpailuympäristön analysointiin käytettävä tärkeä 

strateginen työkalu on kilpailija-analyysi, joka siis vaikuttaa hyvin ratkaisevasti yrityksen 

kilpailuetuun. 

 

Tämän tutkielman aiheena oli kilpailija-analyysin laatiminen Yritys Y:lle (nimi muutettu). 

Kilpailija-analyysissä pyrittiin selvittämään lappeenrantalaisen Yritys Y:n nykyiset sekä 

potentiaaliset kilpailijat ja analysoimaan niiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä 

uhat ja vaikutukset suhteessa Yritys Y:n kehitteillä olevaan tuotteeseen X. Kilpailija-analyysi 

toteutettiin keräämällä julkista, saatavilla olevaa tietoa muun muassa sähköisistä medioista 

sekä tietokannoista. Kilpailijoiden analyysi perustui ainoastaan julkiseen tietoon, koska Yritys 

Y halusi, että kilpailijat eivät saisi tietää käynnissä olevasta projektista. Myöskään asiakkailta, 

joka olisi tärkein tietolähde, ei ollut mahdollista kysellä mitään. 

 

Kilpailija-analyysissä perehdyttiin Yritys Y:n kilpailukentän muodostaviin yrityksiin, joista 

valittiin tarkastelun kohteeksi yhteensä 12 kilpailijaa, joista kahdeksan nykyistä, alalla olevaa 

sekä neljä potentiaalista, uhkaavaa kilpailijaa. Nämä yritykset olivat suomalaisia, ohjelmisto- 

ja tietotekniikka-alan firmoja: Acute Finland Oy, Avain Technologies Oy, Commit Oy, 

Mawell Oy, Medi-IT Oy, Medici Data Oy, Mediconsult Oy, Medixine Oy, Seasam House Oy, 

SofTieto Oy, Sybase Finland Oy sekä TietoEnator Oyj. 

 

Analyysin johtopäätöksinä voidaan mainita, ettei mikään Yritys Y:n kilpailukentän yrityksistä 

ole suinkaan vaaraton kilpailija, vaan kaikki ovat tavalla tai toisella varteenotettavia 

kilpailijoita, joiden toimintaa Yritys Y:n olisi syytä tarkkailla. Lisäksi on huomioitava, että 

oma yritys tuntee kilpailijansa paremmin ja voi tarkkailla tehokkaammin kuin ulkopuolinen 

henkilö. 
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